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Descrição Geral

Torniquete T-Block Master

Descrição Geral
O Torniquete TBlock-Premium é 
um controlador  de passagem 
simples, adaptável às aplicações 
de controle de acesso através de 
uma fácil interface com todos os 
leitores de cartões e validadores. 
Adapta-se a qualquer ambiente, 
principalmente em locais onde o 
controle de acesso não é 
supervisionado.

Rotor de três feixes com 11 braços cada, igualmente espaçados a 
120º.

Tubo dos braços em a

Características Técnicas

ço SAE 1020 com 38mm de diâmetro e 
espessura de parede de 1,5mm.
Pente de braços  para bloqueio de contra-fluxo.
Revestido com pintura eletrostática a pó na cor cinza executivo.
Resistente a vibrações, impactos e fraude.
Solenóide 12 ou 24VCC.

Opera bidirecionalmente, ou seja, a entrada e a saída são controladas 
eletronicamente. O sentido de passagem pode ser configurável.

O travamento se dá com solenóides  independentes, um para cada 
sentido de passagem. 

Descrição Geral

A linha de portinholas e fechamentos da Trix é um conjunto de produtos destinados às soluções com catracas e 
torniquetes. Os materiais utilizados são todos de inox com fixadores de aço, o que garante maior segurança e 
vida útil aos produtos.

Portinholas e Fechamentos

Torniquete T-Block Premium

O Torniquete T-Block Master é um 
equipamento de controle de 
ace s so  b id i r e c iona l  pa ra  
passagem de entrada e saída de 
pedestres. Robusto, seguro e 
firmemente fixado ao solo, é 
altamente resistente tanto em 
ambientes internos quanto 
externos, e ainda possui total 
integração com controladores de 
acesso. Ideal para empresas, 
condomínios e bancos. 
Possui mecanismo rotativo 
bidirecional de três braços, com 
dispositivo de trava acionado por 
sensores óticos e eletro-imã.

Desenvolvido em tubos de aço altamente resistentes, com estrutura e 
braços soldados, garantindo maior segurança contra violação e 
vandalismo, dois suportes para fixação de placas eletrônicas 
disponíveis na caixa superior, chave com segredo para acesso ao 
mecanismo e placas de controle.  Dispositivo contra  acidentes: trava 
de segurança na abertura da tampa superior para manutenção. 

Controle de Acesso Bidirecional: Mecanismo rotativo bidirecional de 
três braços, com dispositivo de trava acionado por sensores óticos e 
eletro-imã.
Opcionais de Fábrica: Coluna para fixação de terminais, como de 
controle de acesso, dispositivos de leitura biométrica, etc. A coluna 
também pode receber um dispositivo de coleta de cartões; suporte para 
fixação com proteção para leitor biométrico hand key;placa de controle 
do torniquete para fácil integração com outras tecnologias de controle de 
acesso; pictogramas de orientação: sinalização verde indicando 
passagem permitida e vermelha de passagem bloqueada.
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